
 

 

 

 

 

 



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 

 

Γερνάνε τα μάτια..?  

 

Το Kiten Beauty είναι ζνα νζο επαναςτατικό προϊόν το οποίο ειςάγεται ςτθν αγορά από 

ειδικοφσ, οι οποίοι αφουγκράςτθκαν τθν ανάγκθ των γυναικϊν για ζνα λαμπερό και 

εκκαμβωτικό βλζμμα και χρϊμα ματιϊν. Πρόκειται για μικρζσ εφχρθςτεσ 

επαναςφραγιηόμενεσ αμποφλεσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται κακθμερινά πριν και μετά το 

μακιγιάη, ςφραγίηουν μετά τθν χριςθ και διαρκοφν μια ολόκλθρθ μζρα από τθν ςτιγμι που 

κα ανοιχτοφν. 

 

Κανείσ δεν μπορεί να ξεφφγει από το πζραςμα του χρόνου. Όπωσ επθρεάηει το δζρμα, τα 

μαλλιά, τα νφχια, ζτςι αφινει τα ςθμάδια του και ςτα μάτια. Συνεπϊσ, και τα μάτια γερνάνε 

όπωσ και όλα τα μζρθ του ανκρϊπινου ςϊματοσ. Ο καταρράκτθσ, θ μείωςθ τθσ όραςθσ, θ 

ξθροφκαλμία, οι ςυχνοί ερεκιςμοί και θ ευαιςκθςία, τα κουραςμζνα, άτονα και καμπά 

μάτια είναι το αποτζλεςμα του φαινομζνου του γιρατοσ των ματιϊν. 

 

 Τα μάτια, όπωσ και το δζρμα, τα μαλλιά κτλ, ζχουν ανάγκθ τθν κακθμερινι περιποίθςι 

τουσ για να δείχνουν υγιι και λαμπερά. Τα οφκαλμοκαλλυντικά είναι θ πιο ςφγχρονθ γενιά 

προϊόντων κακθμερινισ περιποίθςθσ που αφοροφν το εςωτερικό του ματιοφ κακϊσ και τθ 

γφρω περιοχι, βλεφάρων/ βλεφαρίδων. 

 

 Τα Δάκρυα Ομορφιάσ KITEN BEAUTY, τα οποία ανικουν ςτθν κατθγορία των 

Οφκαλμοκαλυντικϊν (Ophthalmo-cosmetics), ενυδατϊνουν ςε βάκοσ και περιποιοφνται τα 

μάτια με το Υαλουρονικό Οξφ που περιζχουν και τα προςτατεφουν όλθ τθν θμζρα από 

ερεκιςμοφσ και τθν καταπόνθςθ (μόλυνςθ, ςκόνθ, ιλιο, φακοί επαφισ, Η/Υ). Με τθν 

κακθμερινι χριςθ των Δακρφων Ομορφιάσ κα επιτφχετε βλζμμα λαμπερό και ξεκοφραςτο 

αλλά το βαςικότερο κα διατθριςετε τθν υγεία των ματιϊν ςασ, κακϊσ οι ιςχυρζσ 

αντιοξειδωτικζσ ιδιότθτεσ του Υαλουρονικοφ Οξζοσ καταπολεμοφν και προςτατεφουν από 

τισ ελεφκερεσ ρίηεσ που ευκφνονται για τον εκφυλιςμό των κυττάρων, τθν πρόωρθ γιρανςθ 

αλλά και πακιςεισ. 

 

Θα ηα βρείηε ζε επιλεγμένοσς οπηικούς οίκοσς και ζε θαρμακεία ζε όλη ηην 

Κύπρο.  

Ανηιπρόζωποι και διανομείς STELIOS THEMISTOCLEOUS LTD. 
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Συχνές Ερωτήσεις 

 

1. Τι είναι τα Δάκρυα Ομορφιάσ; 

Είναι το πιο ςυνχρονο καλλυντικο το ματιων, οφκαλμικο διαλυμα Υαλουρονικοφ Οξζωσ ςε 

μονοδόςεισ χωρίσ ςυντθρθτικά, το οποίο ενυδατϊνει, προςτατεφει και προςφζρει λάμψθ 

ςτα ευαίςκθτα μάτια. Τα KITEN BEAUTY ανικουν ςτθ νζα επαναςτατικι κατθγορία των 

οφκαλμο-καλλυντικϊν (Ophthalmo-Cosmetics). Το προϊόν καταςκευάηεται ακολουκϊντασ 

τα πιο αυςτθρά φαρμακευτικά κριτιρια και είναι κατάλλθλο για κακθμερινι χριςθ. Το 

βαςικό τουσ ςυςτατικό, το Υαλουρονικό Οξφ, αναηωογονει-ενυδατϊνει-προςτατευει τα 

μάτια, για ενα νεανικο και υγιεσ βλεμμα. 

 

2. Πϊσ χρθςιμοποιοφνται; 

Οποιαδιποτε ςτιγμι τθσ θμζρασ κζλετε να ενυδατϊςετε τα μάτια ςασ και ςίγουρα πριν το 

μακιγιάη και μετά το ντεμακιγιάη κακθμερινα. 



 

3. Ζχουν κάποια παρενζργεια; 

Το υαλουρονικό οξφ, το οποίο είναι και το βαςικό ςυςτατικό των δακρφων ομορφιάσ, 

βρίςκεται φυςιολογικά ςτο ανκρϊπινο ςϊμα και για αυτό το λόγο είναι πολφ δφςκολο να 

προκαλζςει αλλεργία. 

 

4. Χρθςιμοποιϊ φυςιολογικό ορό, να αλλάξω, ζχει διαφορά; 

Ο φυςιολογικόσ ορόσ είναι απεςταγμζνο νερό που χρθςιμεφει ςτο να ξεπλζνει τα μάτια.Η 

χρθςιμότθτα των δακρφων ομορφιάσ είναι ςτο να ενυδατϊνουν τα μάτια και να φωτίηουν 

το βλζμμα. 

 

5. Χρθςιμοποιϊ τεχνθτά δάκρυα, γιατί να αλλάξω; 

Τα KITEN BEAUTY λόγω του Υαλουρονικοφ Οξζωσ ενυδατϊνουν ςε βάκοσ τα μάτια και τα 

ξεκουράηουν, ενϊ οι αντιοξειδωτικζσ του ιδιότθτεσ τα προςτατεφουν από τισ ελεφκερεσ 

ρίηεσ που ευκφνονται για το γιρασ αλλά και για τισ πακιςεισ. Επομζνωσ, είναι το μόνο για 

καλλυντικι χριςθ. Δεν είναι ζνασ απλόσ φυςιολογικόσ ορόσ (αποςταγμζνο νερό δθλαδι) 

ςαν τα τεχνθτά δάκρυα. Είναι πολλά παραπάνω! 

 

6. Χρθςιμοποιϊ τεχνθτά δάκρυα διότι φοράω φακοφσ επαφισ, μπορϊ να βάηω KITEN 

BEAUTY, και ποια τα πλεονεκτιματα; 

Τα δάκρυα ομορφιάσ προορίηονται για κακθμερινι χριςθ, ανεξάρτθτα από το αν φοράμε 

φακοφσ επαφισ, αφοφ δεν ζχουν ςυντθρθτικά με αποτζλεςμα να διατθρείται θ ευχάριςτθ 

αίςκθςθ ενυδάτωςθσ ακόμα και αν φοράμε φακοφσ επαφισ για πολλζσ ϊρεσ. Το 

Υαλουρονικό Οξφ των δακρίων ομορφιάσ ενυδατϊνει και προςτατεφει για πολλζσ ϊρεσ, 

κάτι που οι φυςιολογικοί οροί/τεχνθτά δάκρυα δεν κάνουν. 

 

7. Ποια θ διαφορά του με το λεγόμενο «απλό κολλφριο»; 

Το λεγόμενο απλό κολλφριο που χρθςιμοποιοφταν ζωσ τϊρα καταργείται ςιγά-ςιγά γιατί 

κάνει κακό ςτα μάτια μασ μακροπρόκεςμα. Η δραςτικι ουςία που περιζχει Naphazolin 

Chloride ζχει τθν ιδιότθτα να αςπρίηει τα μάτια όταν είναι κόκκινα, αλλά με παρενζργειεσ. 

Με τθ ςυχνι χριςθ του τα μάτια ςυνθκίηουν και ςτθ ςυνζχεια γίνονται και πιο ευαίςκθτα, 

δθλαδι κοκκινίηουν πιο εφκολα και πιο ςυχνά. Αντίκετα, τα δάκρυα ομορφιάσ, τα οποία δεν 

ζχουν καμία παρενζργεια(γνωςτοποιθμζνα ςτον ΕΟΦ), ενυδατϊνουν και απαλφνουν τα 

μάτια με ςυχνι χριςθ τα προςτατεφουν από αλλεργίεσ, κοκκινίλεσ και τθ λεγόμενθ 

κοφραςθ/κόπωςθ. 



 

8. Με ποιο άλλο προϊόν κα μποροφςαν να ςυςχετιςτοφν; 

Για το δζρμα μασ χρθςιμοποιοφμε κάποιο ςαποφνι για το κακαρίςουμε και ςτθ ςυνζχεια 

ενυδατικι κρζμα (πολφ ςυχνά πριν το μακιγιάη ωσ βάςθ για να προςτατεφςει το δζρμα).Ο 

φυςιολογικόσ ορόσ είναι το αντίςτοιχο νερό που πλζνουμε το πρόςωπό μασ αλλά για τα 

μάτια, ενϊ τα δάκρυα ομορφιάσ είναι θ αντίςτοιχθ ενυδατικι που χρθςιμοποιοφμε μετά. 

 

9. Χρειάηονται και τα μάτια ενυδάτωςθ; 

Σαφζςτατα και χρειάηεται να ενυδατϊνονται τα μάτια κακθμερινά και ανελλιπϊσ. Τα μάτια 

υπόκεινται κακθμερινά ςε μεγάλθ κοφραςθ από τθ ςτιγμι που ξυπνάμε ζωσ τθ ςτιγμι κα 

κοιμθκοφμε και κζλουν αντίςτοιχα τθν περιποίθςι τουσ για να διατθρθκοφν υγιι και 

λαμπερά. Ο γριγοροσ τρόποσ ηωισ, το τακτικό μακιγιάη, θ χριςθ Η/Υ, οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντεσ (ηζςτθ, κρφο, αζρασ, καλαςςινό αλάτι, φϊτα, χριςθ φακϊν επαφισ, διάβαςμα, 

πολφωρθ εργαςία κακϊσ και θ περιβαλλοντικι μόλυνςθ και τα καυςαζρια) κουράηουν και 

ξθραίνουν απίςτευτα τα μάτια κάνοντάσ τα να δείχνουν άτονα και κουραςμζνα. Μόλισ 

αρχίςετε τθν περιποίθςθ και τθν ενυδάτωςι τουσ, τότε κα καταλάβετε πόςο κουραςμζνα 

και παραμελθμζνα ιταν. 

 

10. Πόςο ςυχνά μπορϊ να το χρθςιμοποιϊ; 

Η χριςθ τουσ είναι κακθμερινι και όχι περιςταςιακι, όπωσ ζνα κολλφριο που κα 

χρθςιμοποιοφςαμε για να κακαρίςει τα μάτια και να φφγουν κάποιεσ κοκκινίλεσ. Η χριςθ 

των δακρφων ομορφιάσ είναι αντίςτοιχθ τθσ ενυδατικισ κρζμασ. 

 

11. Μπορϊ να τα χρθςιμοποιϊ πρωί/βράδυ ανελλιπϊσ; 

Με κακθμερινι χριςθ πρωί/βράδυ κα νιϊςετε τα μάτια ςασ απίςτευτα πιο ξεκοφραςτα 

από το ξεκίνθμα τθσ μζρασ ςασ κακϊσ και προςτατευμζνα από τισ αλλεργίεσ και κοκκινίλεσ 

του μακιγιάη και του περιβάλλοντοσ. 

 

12. Κάνει το Υαλουρονικό Οξφ για κακθμερινι χριςθ; 

Ναι, και είναι τα πρϊτα φαρμακευτικά δάκρυα ομορφιάσ ςτθν αγορά, τα οποία είναι όχι 

μόνο κατάλλθλα για κακθμερινι χριςθ αλλά και χωρίσ ςυνταγι γιατροφ. 

 

13. Είναι αςφαλζσ; 



Τα δάκρυα ομορφιάσ είναι το πρϊτο φαρμακευτικό προϊόν για καλλυντικι χριςθ με 

γνωςτοποίθςθ ςτον ΕΟΦ και ελεγμζνο κάτω από τα πιο αυςτθρά standards. Για αυτό και 

παραςκευάηεται από φαρμακευτικι εταιρεία και όχι από εταιρεία καλλυντικϊν. 

 

14. Μπορϊ να το χρθςιμοποιϊ με φακοφσ επαφισ; 

Η ςυμβατότθτα του KITEN BEAUTY με κάκε τφπο φακϊν επαφισ είναι απόλυτθ ζνδειξθ, 

δθλαδι θ χριςθ τουσ είναι ςυμβατι με κάκε τφπο φακϊν επαφισ, αφοφ δεν περιζχουν 

κανζνα είδοσ ςυντθρθτικϊν.Τοποκετοφμε τουσ φακοφσ επαφισ ςτα μάτια και ςτθ ςυνζχεια 

ενςταλάηουμε 2-3 ςταγόνεσ ςτο κάκε μάτι και μετά κάνουμε το μακιγιάη μασ. 

 

15. Αν βάλω πολλζσ ςταγόνεσ, κα ζχω πρόβλθμα; 

Σαφϊσ και όχι! Είτε βάλουμε 1 είτε 10 ςταγόνεσ δεν κα ζχει καμιά διαφορά, εκτόσ από το 

ότι κα τρζχουν δάκρυα από τα μάτια μασ. 

 

16. Για ποια άτομα προορίηεται θ χριςθ τουσ; 

Κατά πρϊτο λόγο, για όλεσ τισ γυναίκεσ που μακιγιάρονται αλλά και για όλουσ όςοι 

αιςκάνονται τα μάτια τουσ ξθρά και άτονα. Για τθν κακθμερινι αναηωογόνθςθ και 

προςταςία των ματιϊν από τθν κοφραςθ τθσ κακθμερινότθτασ, τθν ταλαιπωρία του 

μακιγιάη και του περιβάλλοντοσ. 

 

17. Αφοφ ανοίξω ζνα φιαλίδιο, μζχρι πότε μπορϊ να το χρθςιμοποιιςω; 

Αφοφ ανοιχτεί και χρθςιμοποιθκεί το πρωί (π.χ. πριν το μακιγιάη) μπορεί να κρατιςει μζχρι 

το βράδυ (π.χ. για μετά το ντεμακιγιάη). Τα φιαλίδια μιασ δόςθσ είναι φτιαγμζνα να 

διατθροφνται μια μζρα, αφοφ βζβαια ζχετε αναποδογυρίςει το καπάκι για να το κλείςετε. 

Τα φιαλίδια KITEN BEAUTY είναι επαναςφραγιηόμενα. 

 

18. Δάκρυα Ομορφιάσ, άλλο ζνα ςυνθκιςμζνο κολλφριο για τα μάτια; 

Τα δάκρυα ομορφιάσ (Ophthalmo-Cosmetics) είναι ξεχωριςτά λόγω του υαλουρονικοφ 

οξζωσ που ωσ γνωςτό είναι το καλφτερο ενυδατικό ςυςτατικό ςτον πλανιτθ. Δεν 

ςυγκρίνεται με τίποτα από ό,τι υπιρχε ωσ τϊρα (π.χ. φυςιολογικό ορό, τεχνθτά δάκρυα, 

κολλφρια, κ.τ.λ.) Και είναι τα πρϊτα καλλυντικά δάκρυα ομορφιάσ γιατί ζχουν 

δθμιουργθκεί για φροντίηουν τα μάτια κακθμερινά και όχι για κεραπεφςουν κάποια 

πάκθςθ όπωσ τα κοινά κολλφρια. Τα δάκρυα ομορφιάσ είναι μια καινοφργια κατθγορία 

προϊόντων που δθμιουργικθκαν για τθν ανάγκθ τθσ ςφγχρονθσ γυναίκασ να φροντίηει και 

να περιποιείται τα μάτια τθσ. 



 

19. Ποιοι το ςυςτινουν; 

Οι καλφτεροι οφκαλμιατροι τα ςυςτθνουν, ενω τα χρθςιμοποιοφν παραλλθλα και οι 

μεγαλυτεροι make-up artists για ενα νεανικο και λαμπερό βλεμμα. 

 

20. Μπορϊ να τα χρθςιμοποιϊ το καλοκαίρι; 

Τα μάτια ζχουν ανάγκθ από ενυδάτωςθ το καλοκαίρι περιςςότερο από ποτζ. Ο ιλιοσ, το 

αλάτι, θ κάλαςςα, θ άμμοσ αλλά και οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ τα κουράηουν και τα 

ξθραίνουν ςε βακμό που να δείχνουν κόκκινα και ταλαιπωρθμζνα με αποτελεςμα να 

επιταχεινεται τθ γθρανςθ τουσ!. Τα δάκρια ομορφιάσ προορίηονται για χριςθ όλο το χρόνο 

(χειμϊνα/καλοκαίρι) για τθ πλθρθ αντιωξειδοτικθ προςταςια που τα ματια χρειαηονται 

εναντια ςτο χρονο! 


